
WORKSHOP I VAN HORNEKAZERNE
VAN HORNEKAZERNE WEERT, WORKSHOP SESSIE I, 31.01.2020 

VERSIE 001





VOORWOORD

Aan de westrand van Weert ligt de Van 
Hornekazerne. Dit kazernecomplex heeft 
jarenlang een gewaardeerde functie gehad 
in Weert. Op 19 december 2014 heeft het 
comlex zijn militaire functie verloren. Sinds die 
tijd vraagt dit Rijksmonument om een nieuwe 
duurzame betekenis. 

De stichting Horne Quartier heeft deze 
handschoen offi cieel opgepakt, door sinds 
maart 2016 actief vorm te geven aan de 
toekomstbestendige transformatie van het 
terrein. 

De gemeente Weert en Novaform gaan 
samenwerken in de planvorming voor de 
toekomstige inrichting van de voormalige Van 
Hornekazerne en Landgoed De Lichtenberg. 

Dit document omvat een samenvatting van 
de workshopavond (27 januari 2020), waarbij 
de buurtbewoners, bedrijven en stichtingen 
rondom het Hornekwartier (HQ) en Lichtenberg 
zijn uitgenodigd om mee te denken over de 
toekomst van het gebied. 
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Inloop met koffi e en thee.

Welkom en voorstelronde aanwezigen.
Introductie over de opzet van de workshop (plenair). 
Aanwezigen indelen in groepen.

Kennismaking groep 1, aanwezigen geven op 
de luchtfoto aan waar ze wonen of een stichting 
hebben. Foto’s uitzoeken per persoon en vertellen 
waarom het passend is bij het plangebied a.d.h.v. 
tekstwolken en vormen een moodboard. 
Op de luchtfoto worden vlaggetjes geplaatst op de 
plekken die volgens de aanwezigen waardevol zijn. 
Op het vlaggetje wordt een toelichting geschreven

Kennismaking groep 2, dezelfde invulling als groep 1

Plenaire terugkoppeling op de avond en afsluiting. 

19:10 -19:20 

19:20 -19:30

19:30 - 20:30 

 

 

20:30 - 21:30

21:30 - 21:45 

PROGRAMMA WORKSHOP - Workshoptafel Landschap en Stedenbouw



 18032 VAN HORNEKAZERNE WEERT - VERSLAG WORKSHOP - 31/01/2020 - RROG 5

OPDRACHT 1 

De eerste opdracht bestaat uit twee delen.  
1. Allereerst het voorstellen aan elkaar en aangeven waar de aanwezige 
woont of waar ze actief zijn bij hun vereniging/stichting en wat zijn/haar 
relatie is met de HQ locatie. Dit geeft een beeld van de reikwijdte van de 
deelnemers.

2. Vervolgens wordt er gevraagd wat voor de aanwezigen waardevolle 
plekken zijn in het gebied die gehandhaafd moeten blijven, maar ook welke 
plekken nog verbeterd zouden kunnen worden. Dit wordt gedaan aan de 
hand van vlaggetjes. Deze vlaggetjes worden op de betreffende locatie 
geprikt en op het vlaggetje wordt neergezet wat er met deze locatie zou 
moeten gebeuren. 

OPDRACHT 2 

De tweede opdracht bestaat uit het maken van een moodboard d.m.v. 
afbeeldingen en tekstwolken. In het moodboard wordt de gewenste sfeer 
en gebruik van het gebied afgebeeld. In de tekstwolken worden de kreten 
geschreven ter toelichting van de afbeelding.

UITLEG OPDRACHTEN 
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IMPRESSIE WORKSHOP 



 18032 VAN HORNEKAZERNE WEERT - VERSLAG WORKSHOP - 31/01/2020 - RROG 7



18032 VAN HORNEKAZERNE WEERT - VERSLAG WORKSHOP - 31/01/2020 - RROG8

Bewoner wijk

Afgezant vereniging / stichting

OPDRACHT 1 - Prikken van woonlocatie of actieve vereniging/stichting

GROEP 1 EN 2 
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GROEP 1 EN 2 

OPDRACHT 1 - ontwerpideeën

Onderstaand zijn de kreten opgesomd die op 
de luchtfoto zijn geschreven. 

•  Groene corridor; 

•  Stap voor stap van puur steen naar puur  
 natuur;

•  Campusachtige opzet, i.r.t. school, sport,  
 zorg;

•  Trainingsrondje;

•  Autoroutes zijn een afgeleide van de  
 functies;

•  Denk aan logistiek i.r.t. nieuwe functies;

•  Autogebruik moet worden gecontinueerd;

•  Water inzetten als ontwerpmiddel;

•  Bundeling van talentontwikkeling;

•  Wellicht nieuwe ontsluiting vanaf parklaan  
 (maar wel discussie).
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OPDRACHT 1 - waardevolle plekken

Op de luchtfoto zijn waardevolle plekken 
aangegeven door middel van vlaggentjes. De 
locaties van de vlaggen zijn aangegeven op de 
luchtfoto en in onderstaand opgesomd. 

1. Behoud van de groenstructuren

2. Sport talentontwikkeling

3. Alléén laagbouw nieuw te realiseren

4. Behoudt alle groenstructuren en groen

5. Wandel-/fi etspaden en waterstructuren 
aanbrengen

6. Rijksmonumentale bebouwing bewaren 

7. Koppel brug

8. Mariakapel

9. Behoudt en respecteer monumentale status 
Lichtenberg (zie visie 2010)

10. Sociale bakkerij LEF

11. Boostenzaal behouden

12. KUNST

13. Theater

14. Behoud en renovatie openlucht theater

15. Parkeerplaats

16. Vast gebouw

9. 

8. 

7. 

6. 

1. 

4. 

3. 

2. 

5. 

14. 

12. 

11. 

10. 

13. 

15. 

16. 

GROEP 1 EN 2
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OPDRACHT 2 - moodboard

Natuur inclusief bouwen!

Wonen in het groen als 
overgang van stad naar 
natuur

Sociaal = ontmoeten

De Weerter big 5:
1. Ontmoeten
2. Eten en drinken
3. Recreatie
4. Biodiversiteit
5. Verbinding met de natuur

Historische eenheid 
totaalgebied bewaren vs. 
afbraak historisch centrum

Sociale bakkerij voor jongeren buiten 1e en 
2e lijn

Maatschappelijke dienstverlening

Voor en door jong en oud

Renovatie van theater 
en omgeving

inpassing eventuele horeca 
BUITEN de gebouwen en 
gebieden met hoge waarde

Vanaf parkeerterrrein/
fi etsenstalling lopend of 
fi etsend het IJzerenman/
Weer west gebied in

GROEP 1 EN 2 
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Geschiedenis van het 
gebied herkenbaar maken

Bomen, lopen, 
zitten, genieten

Kunst in het groen!

Fijne plek, goede ligging in 
groen met veel bomen

Sportvoorziening (RTC)

Regionaal talencentrum 
voor diverse sporttakken

Bakhuisje met terras

Water en groen het gebied 
in, zowel tussen de gebouwen 
als in het groen

Indien bebouwing wordt 
toegevoegd, laagbouw als 
bungalows en patio’s
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OPDRACHT 1 - Prikken van woonlocatie of actieve vereniging/stichting

Bewoner wijk

Afgezant vereniging / stichting

GROEP 3- 4 
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OPDRACHT 1 - ontwerpideeën

Onderstaand zijn de kreten opgesomd die op 
de luchtfoto zijn geschreven. 

• Wandelpark

• Bestaand groen bepaald identiteit

• Natuurlijk karakter verbinden

• Nieuwe bebouwing ondergeschikt aan 
monumentale bebouwing en ruimte 

• Parkeercapaciteit beschikbaar

• “Stilte”

• Autoverbinding is relevant 

• “Ruimte voor niks”

• Ecologische waarde i.r.t. woonkwaliteit 

GROEP 3-4 
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OPDRACHT 1  - waardevolle plekken

Op de luchtfoto zijn waardevolle plekken 
aangegeven door middel van vlaggentjes. De 
locaties van de vlaggen zijn aangegeven op de 
luchtfoto en in onderstaand opgesomd. 

1. Pétanque club

2. Werk-bak buitenzorg

3. Parkeerplaats

4. Uitbreiding bestemmingen, wel cultureel

5. Geen geluidsoverlast activiteiten Lichtenberg

6. Activiteiten Lichtenberg en samenhang met de 
activiteiten in de omgeving (Weert-west) en geen 
“zware” horeca

7. Geen extra horeca bij theater i.v.m. 3x horeca 
op steenworp afstand 

8. Buitenzorg (stichting) verbinden welzijn van 
mens, dier, natuur

9. Handhaven Nelissenhofweg

10. Loopbrug, P-Nelissenhof naar Lichtenberg

11. Brug (loop+fi ets) tussen Mariakapel en kantine 
Lichtenberg en naar openlucht theater

12. Mariakapel + omgeving zeer geschikt als 
afscheidsplaats van overleden dierbaren

13. Mariakapel handhaven

9. 

8. 

7. 

6. 

1. 

4. 

3. 2. 

5. 

14. 

12. 11. 

10. 

13. 

15. 

16. 

17. 

18. 19. 
20. 

21. 

22. 23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

30. 31. 

29. 32. 

GROEP 3-4
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14. Handhaven groen en bomen

15. Handhaven Nelissenhofweg

16. Geen grootschalige bouw

17. HBO starten

18. Behoud huidige open karakter

19. culturele activiteiten op het voormalige 
terrein en de gebouwen (m.n. kunst)

20. In geschikte gebouwen: sociale huur- en 
koop appartementen met accent op jeugd!

21. Behoud al het groen

22. Theater behouden

23. Oude poort en hek handhaven

24. Groen moet groen blijven!!

25. Ruimte geeft rust

26. Samen Zorgen Huis - opgebouwd mede 
vanuit multiculturele samenleving, zeker ook 
jongeren

27. Geen woningbouw aan randen bestaande 
bebouwing

28. Park open oké voor voetgangers, geen 
auto’s

29. De heimweefabriek (open hiring)

30. Poort moet gesloten worden

31. Poort moet dicht

32. Uitweg weg en groen terug
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OPDRACHT 2 - moodboard

Nieuwbouw waarbij natuurlijke 
materialen ook invloed hebben 
op het welbeevinden van de zieke 
medemens ën de helpende

Sociale huur/koop app. in 
bestaande bebouwing met 
focus op jeugd en starters

Uniek stukje Weert 
beschermen

Omgeving als uitgangspunt 
inclusief rust en mensen

Park! Nog meer groen 
en bomen

Bestemming Lichtenberg 
uitbreiden, maar 
wel cultureel

Behoud: “Wereldstad 
in het groen”

GROEP 3-4
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Het is geen blanco gebied om te 
ontwikkelen. Bebouwing toevoegen in de 
sfeer van bestaand

Zorg voor elkaar, mens, 
dier en natuur

Paarden voor zorg

Wonen in de bestaande 
gebouwen met behoud 
van het pand
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OVERZICHT AANWEZIGEN WORKSHOP I 

Bewoner wijk

Woordvoerder stichting / bedrijf
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GROEP 1 EN 2                  CONCLUSIE OPDRACHT 1

ONTWERPUITGANGSPUNTEN LANDSCHAP EN STEDENBOUW 

GROEP 1 en 2 
Kreten op de luchtfoto

 Groene corridor; 
 Stap voor stap van puur steen naar puur natuur;
 Campusachtige opzet, i.r.t. school, sport, zorg;
 Trainingsrondje;
 Autoroutes zijn een afgeleide van de functies;
 Denk aan logistiek i.r.t. nieuwe functies;
 Autogebruik moet worden gecontinueerd;
 Water inzetten als ontwerpmiddel;
 Bundeling van talentontwikkeling;
 Wellicht nieuwe ontsluiting vanaf parklaan (maar wel discussie).

Gesprek rondom de luchtfoto  (mix van toelichting en reactie publiek)

 Maatschappelijke functies (zoals diverse sporten);
 Behouden van gebouwen en de sfeer ervan;
 Monumentale gebouwen gebruiken voor zorgwoningen;
 Campus met een HBO functie; 
 Talentontwikkeling;
 Ontmoetingsplekken maken;
 Hek verwijderen en open stellen;
 Met eventuele bebouwing aansluiten qua hoogte op de omgeving;
 Nieuwe bebouwing moet aansluiten op bestaande bebouwing; 
 Parkeren behouden en wellicht een brug naar de Lichtenberg;
 Combineren van parkeren voor verschillende functies;
 Parkeerproblematiek tennisbaan.

GROEP 1 en 2 
Kreten op de vlaggen

 Behoud van de groenstructuren
 Sport talentontwikkeling
 Alléén laagbouw nieuw te realiseren
 Behoudt alle groenstructuren en groen
 Wandel-/fi etspaden en waterstructuren aanbrengen
 Rijksmonumentale bebouwing bewaren 
 Koppel brug
 Mariakapel
 Behoudt en respecteer monumentale status Lichtenberg (zie visie 2010)
 Sociale bakkerij LEF
 Boostenzaal behouden
 KUNST
 Theater
 Behoud en renovatie openlucht theater
 Parkeerplaats
 Vast gebouw

HQ EN DE LICHTENBERG DIENT HAAR 
GROENE KARAKTER EN MONUMENTALE 

GEBOUWEN TE BEHOUDEN. HET 
GEBIED LEENT ZICH VOOR DIVERSE 

MAATSCHAPPELIJKE FUNCTIES, WAARBIJ 
DE OMGANG MET LOGISTIEK ZORGVULDIG 

WORDT BENADERD. 
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GROEP 3-4                  CONCLUSIE OPDRACHT 1

ONTWERPUITGANGSPUNTEN LANDSCHAP EN STEDENBOUW 

GROEP 3-4
Kreten op de vlaggen

 Pétanque club;
 Werk-bak buitenzorg;
 Parkeerplaats;
 Uitbreiding bestemmingen, wel cultureel;
 Geen geluidsoverlast activiteiten Lichtenberg;
 Activiteiten Lichtenberg en samenhang met de activiteiten  
 in de omgeving (Weert-west) en geen “zware” horeca;
 Geen extra horeca bij theater i.v.m. 3x horeca op steenworp afstand;
 Buitenzorg (stichting) verbinden welzijn van mens, dier, natuur;
 Handhaven Nelissenhofweg;
 Loopbrug, P-Nelissenhof naar Lichtenberg;
 Brug (loop+fi ets) tussen Mariakapel en kantine;
 Lichtenberg en naar openlucht theater;
 Mariakapel + omgeving zeer geschikt als afscheidsplaats van overleden dierbaren;
 Mariakapel handhaven;
 Handhaven groen en bomen;
 Handhaven Nelissenhofweg;
 Geen grootschalige bouw;
 HBO starten;
 Behoud huidige open karakter;
 Culturele activiteiten op het voormalige terrein en de gebouwen (m.n. kunst);
 In geschikte gebouwen: sociale huur- en koop  
 appartementen met accent op jeugd!;
 Behoud al het groen;
 Theater behouden;
 Oude poort en hek handhaven;
 Groen moet groen blijven!!;
 Ruimte geeft rust;
 Samen Zorgen Huis - opgebouwd mede vanuit  
 multiculturele samenleving, zeker ook jongeren;
 Geen woningbouw aan randen bestaande bebouwing;
 Park open oké voor voetgangers, geen auto’s;
 De heimweefabriek (open hiring);
 Poort moet gesloten worden;
 Poort moet dicht;
 Uitweg weg en groen terug.

GROEP 3-4
Kreten op de luchtfoto

 Wandelpark;
 Bestaand groen bepaald identiteit;
 Natuurlijk karakter verbinden;
 Nieuwe bebouwing ondergeschikt aan monumentale bebouwing en ruimte;
 Parkeercapaciteit beschikbaar;
 “Stilte”;
 Autoverbinding is relevant;
 “Ruimte voor niks”;
 Ecologische waarde i.r.t. woonkwaliteit.

Gesprek rondom de luchtfote (mix van toelichting en reactie publiek)

 Geen auto’s in het gebied;
 Alleen paden/fi etspaden aanleggen bij type functie;
 Centrale plek voor parkeren en lopend door het gebied;
 Auto te gast;
 HQ verbinden met de Lichtenberg;
 Fietsverkeer i.r.t. de school en omgang ervan;
 Parkeerplekken behouden voor het openlucht theater;
 Voldoende parkeerplekken beschikbaar houden;
 Zorg voor het groen en de monumenten;
 Kazernekarakter behouden en de laanstructuur;
 Bebouwing met mate toevoegen;
 Veldbloemen in het veld;
 Beheer i.r.t. leefomstandigheden;
 Kies voor terughoudende architectuur voor nieuwe bebouwing, hout, glas;
 Nieuwe gebouwen ondergeschikt aan het kazernegebouw en de ruimtelijke   
 structuur;
 Ga duurzaam om met water, en is het nodig in dit gebied?;
 Milieu educatie verbinding;
 Dynamisch gevoel, landtonen.
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HQ EN DE LICHTENBERG DIENT HAAR 
GROENE NATUURLIJKE KARAKTER EN 

MONUMENTALE GEBOUWEN TE BEHOUDEN 
EN TE WORDEN VERBONDEN MET HAAR 

OMGEVING. 

HET GEBIED LEENT ZICH VOOR BEHOUDEN 
EN GELIJKMATIG VERDELEN VAN DIVERSE 

SPORT,- CULTUUR-, EN MAATSCHAPPELIJKE 
FUNCTIES. 

HET PLANGEBIED IS GERICHT OP WANDELEN 
EN FIETSEN, DE AUTO IS TE GAST OP HET 

TERREIN.
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GROEP 1-2                   CONCLUSIE OPDRACHT 2

MOODBOARD SFEER 
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GROEP 1-2                   CONCLUSIE OPDRACHT 2

MOODBOARD SFEER 

DE GROENSTRUCTUUR EN MONUMENTEN ZIJN 
SFEERBEPALEND. NIEUWE BEBOUWING DIENT EEN 

MAATSCHAPPELIJKE FUNCTIE TE HEBBEN VOOR 
JONG EN OUD. 
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GROEP 3-4                   CONCLUSIE OPDRACHT 2

MOODBOARD SFEER 
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GROEP 3-4                   CONCLUSIE OPDRACHT 2

MOODBOARD SFEER 

GROEP 3-4
Teksten op de wolken

 Nieuwbouw waarbij natuurlijke materialen ook invloed hebben op de welbevinden  
 van zieke medemens en helpende;
 Het is geen blanco gebied om te ontwikkelen. Bebouwing toevoegen in de sfeer  
 van bestaand;
 Paarden voor zorg;
 Zorg voor elkaar, mens, dier en natuur;
 Wonen in de bestaande gebouwen met behoud van het pand;
 Park! Nog meer groen en bomen;
 Behoud ‘Wereldstad in het groen’;
 Bestemming Lichtenberg uitbreiden, maar wel cultureel;
 Uniek stukje Weert beschermen;
 Omgeving als uitgangspunt inclusief rust en mensen;
 Sociale huur/koop appartement in bestaande bebouwing met focus op jeugd en  
 starters. 

NIEUWE BEBOUWING IN SFEER VAN HET 
BESTAANDE MAAR MET NATUURLIJKE 

MATERIALEN. GEBRUIK VAN BESTAANDE PANDEN 
VOOR WONEN VOOR JONG EN OUD.

BEHOUDEN EN VERSTERKEN VAN HET GROEN EN 
BESCHERMEN VAN EEN UNIEK STUKJE WEERT
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